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Onderwerp:  noodopvang in schoolgebouw Groeneweg 

 
 
Beste inwoner van Buurmalsen, 
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Het is oorlog in Oekraïne. Veel mensen vluchten hun land uit. Voor de vluchtelingen uit Oekraïne zonder sociaal 
netwerk regelen de gemeenten opvang. In Buurmalsen richten wij het oude schoolgebouw aan de Groeneweg in 
als noodopvang. We hopen vanaf eind april daar dertig vluchtelingen te verwelkomen. Medio april kunnen we 
beginnen met het inrichten.  
 
Hebt u vragen? 
Voor de direct omwonenden organiseerde de gemeente op 14 maart een bijeenkomst. We kunnen ons goed 
voorstellen dat u nog vragen of zorgen heeft. Daarom houden we maandag 28 maart een bijeenkomst voor alle 
inwoners van Buurmalsen. Deze vindt plaats in dorpshuis Ons Eigen Gebouw vanaf 19.30 uur. Kom gerust om uw 
vragen te stellen en uw zorgen te uiten. Tijdens de bijeenkomst zijn ook de tekeningen te zien van de inrichting 
van het oude schoolgebouw. Gebiedsmakelaar Barry Ganzeman is uw aanspreekpunt en natuurlijk aanwezig 
maandag.  
 
Helpt u mee? 
Voor het inrichten van het pand zijn allerlei spullen nodig. We vragen de inwoners van Buurmalsen ons daarbij te 
helpen. Op de bijeenkomst 28 maart nemen we met u de lijst door en kijken hoe we dit samen gaan organiseren. 
Een aantal dorpsgenoten is hier al voortvarend mee aan de slag na de vorige bijeenkomst voor direct 
omwonenden. Zij praten u daarover bij tijdens deze bijeenkomst. Hebt u spullen over? Of wilt u helpen met het 
inrichten en klaarmaken van de opvanglocatie? We bundelen graag de krachten van Buurmalsen. Zo maken we er 
een warm welkom van voor de vluchtelingen.  
 
Wat kunt u nog meer doen? 
Wilt u onderdak bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne? Meld u dan aan als gastgezin op de website 
www.takecarebnb.org. Kunt u onderdak bieden aan acht of meer vluchtelingen in bijvoorbeeld een woning, 
kantoorpand, bed & breakfast of op uw perceel? Vul dan het digitale formulier in op de website van de gemeente: 
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Aanmelden aanbod opvang vluchtelingen Oekraïne | Gemeente West Betuwe. Meer informatie over het aanbieden 
van allerlei vormen van hulp vindt u op de website van VluchtelingenWerk Nederland www.vluchtelingenwerk.nl.  
 
Vragen? 
Op onze website staat een overzicht van veel gestelde vragen op www.westbetuwe.nl/steunoekraine. Staat daar 
het antwoord op uw vraag niet bij? Stuur dan een mail naar oekraine@westbetuwe.nl. Een medewerker van de 
gemeente neemt dan contact met u op.  
 
We vragen uw begrip voor onze keuze voor deze noodopvang in uw woonomgeving. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Servaas Stoop 
Burgemeester  
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